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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 

στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει των άρθρων 11, 191 και 193 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση διαθέτει την ικανότητα να 

παρεμβαίνει σε όλους τους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως για παράδειγμα 

στους τομείς της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ρύπανσης των υδάτων, της διαχείρισης 

αποβλήτων και της κλιματικής αλλαγής· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/49/ΕΚ1 καθιστά 

σαφές ότι πρέπει να αναπτυχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινή προσέγγιση «για την 

αποφυγή, πρόληψη ή περιορισμό, βάσει ιεράρχησης προτεραιοτήτων, των δυσμενών 

επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ενόχλησης, από έκθεση στον περιβάλλοντα 

θόρυβο»· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Άλπεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 

προστασία των Άλπεων υπεγράφη από τις αλπικές χώρες (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, 

Ιταλία, Λιχτενστάιν, Μονακό, Σλοβενία και Ελβετία) και την ΕΕ· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιβαλλοντική πολιτική έχει οριζόντιο χαρακτήρα και ότι οι 

επιλογές των διαφόρων τομέων της αλπικής στρατηγικής πρέπει να συνδυάζουν την 

περιβαλλοντική αειφορία και την οικονομική ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και οι πολιτικές για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη διασφάλισης της 

ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων και της επαρκούς συνδεσιμότητας των οικοτόπων, 

προκειμένου να καθίσταται δυνατή η μετανάστευση των ειδών· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή των Άλπεων είναι η δεύτερη μεγαλύτερη λεκάνη 

βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και σχηματίζει μία από τις σημαντικότερες υδρολογικές 

λεκάνες της Ευρώπης, όπου το νερό δεν είναι μόνο σημαντικό για την υδροηλεκτρική 

παραγωγή αλλά και για την άρδευση της γεωργικής γης, τη βιώσιμη διαχείριση των 

δασών, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου, καθώς και για την παροχή 

πόσιμου νερού· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία και ο τουρισμός στην περιφέρεια των Άλπεων 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διατήρηση του περιβάλλοντος, των παραδοσιακών 

τοπίων και της βιοποικιλότητας· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής αποτελεί 

έναν από τους βασικούς πόρους της· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα στις 23 Μαΐου 

                                                 
1 Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με 

την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου - Δήλωση της Επιτροπής στην Επιτροπή 

Συνδιαλλαγής για την οδηγία σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, ΕΕ L 

189 της 18.7.2002, σ.12. 
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2013 σχετικά με μια μακροπεριφερειακή στρατηγική για τις Άλπεις1· 

1. επισημαίνει ότι οι Άλπεις αποτελούν φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον διαβίωσης και 

εργασίας για περίπου 14 εκατομμύρια άτομα, καθώς και σημαντικό τουριστικό 

προορισμό που προσελκύει περίπου 120 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως· 

2. σημειώνει την επιτυχία ορισμένων γεωργικών μοντέλων στην περιοχή των Άλπεων, τα 

οποία συνδυάζουν την παραγωγή τροφίμων, τη δασοκομία, την προστασία του τοπίου για 

τον τουρισμό και την παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως προστασία από τις 

χιονοστιβάδες· εκτιμά ότι τα μοντέλα αυτά, τα οποία εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς 

και έχουν ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, 

να επεκτείνονται· 

3. αναγνωρίζει ότι η περιοχή των Άλπεων, με το ευρύ φάσμα φυσικών τοπίων που διαθέτει, 

αποτελεί μια κοινωνικοοικονομική ζώνη με τουριστικό δυναμικό· σημειώνει την 

εξαιρετική ποικιλία των οικοσυστημάτων της, τα οποία δεν είναι μόνο αλπικά αλλά και 

πεδινά, μεσογειακά και παράκτια, και τα οποία περιλαμβάνουν πολύ ευαίσθητα υδατικά 

οικοσυστήματα, όπως λίμνες, ποτάμια και χειμάρρους· επισημαίνει ότι η περιοχή είναι 

εξαιρετικά πλούσια σε βιοποικιλότητα, καθώς και σε φυσικούς πόρους όπως τα ύδατα και 

η ξυλεία, και θα πρέπει να προστατευθεί· 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι περιφέρειες συμμετέχουν ενεργά στη 

στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων· 

5. θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση των οικισμών σε 

αραιοκατοικημένες ζώνες της περιοχής· 

6. σημειώνει ότι στην περιοχή των Άλπεων συνυπάρχουν περιοχές με έντονη ανθρώπινη 

παρέμβαση και αστικό χαρακτήρα και ορεινές αραιοκατοικημένες υπαίθριες ζώνες· 

θεωρεί ότι η εν λόγω στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει συνεκτικά μέτρα που να 

εφαρμόζονται μεν σε ολόκληρη την περιοχή αλλά να λαμβάνουν υπόψη τις διαρθρωτικές 

διαφορές που τη χαρακτηρίζουν, και να εστιάζει πρωτίστως στις ορεινές αλπικές 

περιοχές, διότι αυτές διαθέτουν τεράστιο δυναμικό αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης· 

επισημαίνει ότι η εγκατάλειψη της υπαίθρου είναι μία από τις αιτίες της υδρογεωλογικής 

ισορροπίας σε ορισμένες ζώνες, η οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την 

περιοχή (πλημμύρες, κατολισθήσεις)· τονίζει τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 

υπηρεσίες πρόνοιας στην αειφόρο ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση της απερήμωσης των 

ορεινών περιοχών, και επισημαίνει την ανάγκη καλύτερης προώθησης του Μηχανισμού 

Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ· 

7. επισημαίνει ότι η γεωργία στις ορεινές περιοχές είναι πολύ σημαντική για τη γεωλογική 

σταθερότητα των Άλπεων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η ορεινή γεωργία είναι ευάλωτη σε 

φυσικές καταστροφές που προκαλούνται από την αλλαγή του κλίματος, όπως οι 

πλημμύρες, οι χιονοστιβάδες και η κατολίσθηση ιλύος· ζητεί, συνεπώς, την προώθηση 

μέτρων για την πρόληψη του κινδύνου (π.χ. συστήματα προστασίας από τις πλημμύρες)· 

8. εκφράζει την ανησυχία ότι η κλιματική αλλαγή ενέχει σοβαρούς κινδύνους 

υδρογεωλογικής αστάθειας και βιοποικιλότητας· υπογραμμίζει ότι η αύξηση των 

                                                 
1 ΕΕ C 55, της 12.2.2016, σ. 117. 
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θερμοκρασιών συνιστά σοβαρή απειλή για την επιβίωση πληθυσμών από είδη που ζουν 

σε μεγάλα υψόμετρα, και ότι η τήξη των πάγων αποτελεί περαιτέρω εστία ανησυχίας, 

διότι έχει σημαντικό αντίκτυπο στα υπόγεια ύδατα· επισημαίνει, συνεπώς, την ανάγκη 

μιας μακροπεριφερειακής πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς 

και προστασίας και αειφόρου διαχείρισης των ποταμών, των λιμνών και των χειμάρρων 

των Άλπεων· 

9. θεωρεί αναγκαίο να προωθηθούν πολιτικές για την κλιματική αλλαγή με βάση πρότυπα 

παραγωγής και κατανάλωσης που συνάδουν με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και 

τους βραχείς κύκλους διατροφικού εφοδιασμού, και να δοθεί έμφαση στην ορθολογική 

χρήση και στην επαναχρησιμοποίηση τοπικών υλών και φυσικών πόρων, 

συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων και των γεωργικών αποβλήτων, και στην από κοινού 

χρήση υπηρεσιών τις οποίες ενθαρρύνουν οι "πράσινες" δημόσιες συμβάσεις, και τη 

σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών σε τοπικό επίπεδο· 

υπενθυμίζει ότι η διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους διαρθρωτικούς και οργανωτικούς παράγοντες ευπάθειας 

των κοινωνιών των Άλπεων· υπογραμμίζει ότι πρέπει να αναβαθμισθούν οι ανταλλαγές 

ορθών πρακτικών και η διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης των 

κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εδαφικές ιδιαιτερότητες· 

10. θεωρεί ότι οι περιφέρειες που συμμετέχουν στη στρατηγική πρέπει να αξιοποιούν τα 

κονδύλια της ΕΕ σύμφωνα με την πολιτική συνοχής και να προωθούν επενδύσεις στον 

τομέα του περιβάλλοντος οι οποίες θα αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στον μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, την αντιμετώπιση της 

υδρογεωλογικής ισορροπίας και την αειφορία στους τομείς των δασών, του τουρισμού, 

της γεωργίας (συμπεριλαμβανομένης της οργανικής γεωργίας) και της κτηνοτροφίας, 

τομείς που, όλοι, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εδαφική διαχείριση· 

11. τονίζει ότι οι δεν γίνονται αρκετά για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας πλαίσιο για τα 

ύδατα 2000/60/ΕΚ· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο 

για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ, να λάβει υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη χλωρίδα, την 

πανίδα και τους οικότοπους, ώστε να διασφαλίσει τη βιωσιμότερη διαχείριση των 

υδάτων· τονίζει ότι, εν προκειμένω, η συνεργασία θα πρέπει να προτιμηθεί έναντι των 

κανονιστικών ρυθμίσεων· 

12. θεωρεί ότι η πρόκληση των εναπομεινασών «λευκών κηλίδων» στην κάλυψη της κινητής 

επικοινωνίας στην περιοχή μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία τόσο για τον οικοτουρισμό 

όσο και για την ιατρική έρευνα· 

13. υπενθυμίζει ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί έναν από τους 

βασικούς παράγοντες για την αειφόρο ανάπτυξη των Άλπεων· υπενθυμίζει ότι οι φυσικοί 

κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τα ύδατα, μπορεί να έχουν 

δευτερογενείς επιπτώσεις στις πεδιάδες και στις κατοικημένες περιοχές· υπογραμμίζει, 

συνεπώς, την ανάγκη ενίσχυσης της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της διασυνοριακής 

συνεργασίας, σε συνδυασμό με την «πλατφόρμα για τη διαχείριση των υδάτων» της 

Σύμβασης των Άλπεων, μεταξύ των εθνικών οργανισμών που είναι αρμόδιοι για τη 

διαχείριση των υδάτων και των λεκανών ποταμών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

κοινές προκλήσεις που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή· 

14. θεωρεί ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην παροχή ίσης και αποτελεσματικής 
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πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη για το σύνολο του πληθυσμού της περιοχής· 

15. θεωρεί αναγκαία, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής σημασίας του τουρισμού για 

ολόκληρη την περιοχή των Άλπεων, την περαιτέρω υποστήριξη της ανάπτυξης ενός 

«ήπιου» τουρισμού· επισημαίνει, βάσει των βέλτιστων πρακτικών, όπως η τουριστική 

πλατφόρμα «Alpine Pearls» που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου 

από την ΕΕ έργου «Alps Mobility», τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα που θα πρέπει να 

αξιοποιηθούν περαιτέρω· 

16. εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να προβλεφθούν πολιτικές ενεργειακής απόδοσης και 

εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και πολιτικές για την προώθηση των ανανεώσιμων και 

βιώσιμων εναλλακτικών πηγών ενέργειας μέσω της ορθής διαχείρισης των υδάτινων και 

δασικών πόρων και των πόρων που σχετίζονται με το τοπίο· θεωρεί σημαντικό να 

επεκταθεί το μοντέλο της αποκεντρωμένης και τοπικής παραγωγής και παροχής 

ενέργειας, μεταξύ άλλων μέσω της ολοκλήρωσης των δικτύων και της αποθήκευσης στο 

δίκτυο· ζητεί, συνεπώς, περισσότερες ερευνητικές πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα, οι 

οποίες να αντιστοιχούν προς τις ιδιαίτερες ανάγκες των ορεινών περιοχών· τονίζει ότι 

είναι σημαντικό να ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες αρχές 

να επενδύσουν στην ανανεώσιμη ενέργεια ως έναν τρόπο για την αύξηση της ενεργειακής 

ασφάλειας και την πρόληψη της ενεργειακής πενίας· τονίζει τη σημασία της 

υδροηλεκτρικής ενέργειας για τον ενεργειακό εφοδιασμό στις ορεινές περιοχές και καλεί 

τις τοπικές διοικήσεις να προωθήσουν τη χρήση της υδροηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 

και άλλων ανανεώσιμων πηγών, για τις ανάγκες του πληθυσμού· 

17. εκφράζει τη λύπη του για τον ολοένα και μεγαλύτερο περιορισμό γεωργικών εκτάσεων 

εξαιτίας μη γεωργικών χρήσεων όπως η οδοποιία και η ένταξη περιοχών στο σχέδιο 

πόλης· ζητεί τη θέσπιση πρακτικών συστημάτων στήριξης και απαιτήσεων, προκειμένου 

να διασφαλισθεί η μακρόχρονη διαθεσιμότητα εκτάσεων γης για γεωργική και δασική 

χρήση· υπογραμμίζει ότι το ζήτημα της κατανάλωσης γης είναι πολύ κρίσιμο στις πιο 

αστικοποιημένες περιοχές· ζητεί, συνεπώς, να πραγματοποιούνται με βιώσιμο τρόπο η 

χρήση γης και η αστικοποίηση που αναλώνουν πολύτιμους φυσικούς πόρους· 

18. ζητεί μια ολιστική προσέγγιση για τον μελλοντικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

πολιτικής για την κυκλοφορία και το περιβάλλον στις Άλπεις, ούτως ώστε να μην τεθεί σε 

κίνδυνο η επίτευξη κοινών στόχων λόγω των φαινομένων του «περιβαλλοντικού 

αρμπιτράζ» και της μετεγκατάστασης· 

19. εκφράζει τη λύπη του για την ανεπαρκή προσβασιμότητα των οικονομικών χώρων, η 

οποία υπονομεύει την αποδοτική ορεινή γεωργία στις Άλπεις και συνεπώς την 

ανταγωνιστικότητα των εν λόγω περιοχών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

δημιουργήσουν κατάλληλο σύστημα υποδομών, το οποίο να περιλαμβάνει την ανάπτυξη 

κατάλληλων οδών οικονομικής εκμετάλλευσης, δασοκομίας και βοσκής, καθώς και την 

πρόσβαση σε ένα κινητό δίκτυο δεδομένων υψηλής ταχύτητας για τις περιοχές των 

Άλπεων· 

20. εφιστά την προσοχή στη σημασία του βιώσιμου τουρισμού ο οποίος έχει ως κινητήρια 

δύναμη την προστασία της βιοποικιλότητας και τον σεβασμό των οικοσυστημάτων, όπως 

καταδεικνύει το θετικό παράδειγμα των πάρκων· 

21. τονίζει τη σημασία που έχουν οι προστατευμένες περιοχές για την ανάληψη 
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πρωτοβουλιών περιβαλλοντικής προστασίας, όπως περιγράφεται στη Σύμβαση για τις 

Άλπεις· θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η χάραξη πολιτικής στην οποία τα πάρκα θα 

εκλαμβάνονται ως χώροι προώθησης δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος· 

θεωρεί ότι οι προστατευόμενες περιοχές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι χώροι για τον 

άνθρωπο και τη φύση· εκφράζει την πεποίθηση ότι οι περιοχές αυτές μπορεί να 

αποκτήσουν διασυνοριακό χαρακτήρα όσον αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή των 

βέλτιστων πρακτικών που συνδυάζουν την προστασία των οικοτόπων με τη βιώσιμη 

οικονομία (βιολογική και ποιοτική γεωργία, προώθηση των τοπικών προϊόντων, ήπιος 

τουρισμός και κινητικότητα, διαχείριση της πανίδας κ.λπ.) και μπορούν να εξαχθούν σε 

όλα τα τμήματα της αλπικής περιοχής και πέραν αυτής· 

22. σημειώνει ότι, όσον αφορά τις μεταφορές, είναι απαραίτητο να βρεθούν τρόποι επαρκούς 

πρόσβασης στις πλέον περιθωριοποιημένες ζώνες, οι οποίες εγκαταλείπονται ολοένα και 

συχνότερα, σε ένα πλαίσιο βιώσιμης κινητικότητας· 

23. θεωρεί απαραίτητη την ανάπτυξη υποδομών με σκοπό την παροχή νέων τρόπων 

βιώσιμων μεταφορών, την εφαρμογή πολιτικών ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, την 

προώθηση της συνδεσιμότητας των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, καθώς και την 

ανάπτυξη της τηλε-εργασίας· 

24. σημειώνει ότι η διαχείριση και η επαναφορά των αρπακτικών πτηνών και των 

σαρκοβόρων στην αλπική περιοχή πραγματοποιούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ενώ 

τα συγκεκριμένα είδη δεν περιορίζονται από διοικητικά σύνορα, και ότι η μετανάστευση 

είναι εκ φύσεως ένα διασυνοριακό φαινόμενο στην περιοχή των Άλπεων· θεωρεί ότι είναι 

απαραίτητο, στο πλαίσιο της αλπικής στρατηγικής και σε συνδυασμό με την πλατφόρμα 

για τα «μεγάλα σαρκοφάγα, τα άγρια οπληφόρα και την κοινωνία» της Σύμβασης των 

Άλπεων, να ενισχυθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα· 

25. θεωρεί ότι οι τοπικές κοινότητες, οι περιφερειακές αρχές και η κοινωνία των πολιτών, 

συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών φορέων όπως οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι για τη 

γεωργία και τη δασοκομία, θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

στο πλαίσιο μιας ανοικτής, διαφανούς και ενημερωμένης διαδικασίας· 

26. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να ευθυγραμμιστεί η στρατηγική για τις Άλπεις με 

συνεργατικές πρωτοβουλίες όπως η Σύμβαση των Άλπεων και τα συμπληρωματικά της 

πρωτόκολλα, όπως επίσης να ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη διεθνική συνεργασία και 

δικτύωση στον συγκεκριμένο τομέα, προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινές πολιτικές και 

στόχοι· 

27. επισημαίνει ότι μια ενεργός γεωργία και δασοκομία είναι απολύτως αναγκαία για τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή των Άλπεων συμβάλλοντας παράλληλα 

σημαντικά και σε άλλους τομείς, όπως π.χ. ο τουρισμός· 

28. ζητεί στοχευμένες προσεγγίσεις χρηματοδότησης από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση για τις μακροπεριφερειακές πολιτικές της στρατηγικής για τις Άλπεις· 

29. θεωρεί απαραίτητο να ενδυναμωθεί ο ρόλος των τοπικών και των περιφερειακών αρχών 

στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ και να τεθεί η αρχή της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης στο επίκεντρο του σχεδιασμού και της υλοποίησης της στρατηγικής για 

τις Άλπεις· 
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30. ζητεί από την Επιτροπή την καθιέρωση ανώτατων τιμών εκπομπών θορύβου στο πλαίσιο 

της μεταφοράς εμπορευμάτων στις Άλπεις και την παροχή ισχυρότερων κινήτρων για την 

προώθηση επενδύσεων σε μέτρα μείωσης του θορύβου στους κύριους κυκλοφοριακούς 

άξονες· 

31. ζητεί την καθιέρωση της αρχής της πραγματικής κοστολόγησης και της αρχής της 

εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους στο πλαίσιο των υφιστάμενων και των 

μελλοντικών ρυθμιστικών μέτρων σχετικά με φόρους, τέλη και δικαιώματα χρήσης των 

υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη την ολοκληρωμένη στρατηγική για την περιοχή των 

Άλπεων και την ανάγκη να αποτραπούν φαινόμενα μετεγκατάστασης και 

«περιβαλλοντικού αρμπιτράζ»· 

32. ζητεί μια μακροπεριφερειακή αλπική στρατηγική, η οποία θα καθιστά εφικτή τη βιώσιμη 

αξιοποίηση της γης και της φύσης και, συνεπώς, την ύπαρξη ενός οικονομικού χώρου και 

ενός χώρου διαβίωσης που θα βασίζεται στη συνύπαρξη φύσης και ανθρώπου, ώστε να 

αποφευχθεί η περαιτέρω ερήμωση, η οποία θα είχε αρνητικές συνέπειες για την 

προστασία της φύσης και του τοπίου· 

 



 

AD\1091953EL.doc 9/9 PE575.216v01-00 

 EL 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ημερομηνία έγκρισης 19.4.2016    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

64 

1 

0 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, 

Biljana Borzan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Alberto Cirio, 

Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique 

Delahaye, Jørn Dohrmann, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, 

Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, 

Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, 

Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin 

Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert 

Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, 

Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, 

Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Tibor Szanyi, Estefanía 

Torres Martínez, Dame Glenis Willmott, Дамиано Дзофоли 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Paul Brannen, Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Elena Gentile, 

Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Merja Kyllönen, Mairead 

McGuinness, Gesine Meissner, Ulrike Müller, James Nicholson, 

Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Keith Taylor, 

Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho 

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Ангел Джамбазки, Bronis Ropė, Marco Valli 

 
 


